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Samfunnsoppdraget  

Statens ekspertorgan for styring 

 

DFØ skal, med utgangspunkt i regelverket for 
økonomistyring, legge til rette for god styring i 
staten 

 

Visjon  

Effektiv ressursbruk i staten 

 

 

 

 



Reglement for økonomistyring i staten 

§ 4 Grunnleggende styringsprinsipper 
 

Alle virksomheter skal: 

a)  Fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og          
 forutsetninger gitt av overordnet myndighet 

b)  Sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv og at  
 virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til  
 god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd.  

c)  Sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag 

 

Departementene skal i tillegg fastsette overordnede mål og styringsparametere 
for underliggende virksomhet, jf. § 7. 

 

Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses virksomhetens egenart, 
samt risiko og vesentlighet 

 

 

 

 



Utredningsinstruksen 

«Folk kastet 

hemningene og 

slapp gleden løs da 

den nye 

utredningsinstruksen 

ble lansert» 

• Enklere og mer konkrete 

bestemmelser  

• Tydeligere minimumskrav 

• Prinsipp om 

forholdsmessighet 

• Tydeligere krav til tidlig 

involvering av berørte 

parter  

 

 



Seks spørsmål 

 

1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? 

2. Hvilke tiltak er relevante? 

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene? 

4. Hva er de positive og negative virkningene av 
tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir 
berørt? 

5. Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor? 

6. Hva er forutsetningene for vellykket 
gjennomføring? 

 



Regelverket fremmer handlingsrom og faglighet 

 

 

• Tydelige mål i kombinasjon med 
handlingsrom og frihet i 
oppgaveutførelsen 

 

• Beslutninger skal bygge på et godt 
faglig grunnlag 

 

 

 



Gode prinsipper – men hvordan ser det ut i praksis? 



Styringsdialogen handler for mye om drift og detaljer 
 

 

Departementene bør se muligheter i større 
reformer og ikke være for konserverende. 
Mål- og resultatstyring kan være 
konserverende om den innrettes mot 
driftsparametere. 

 - Etatsleder 

 

Styringsdialogen må være relevant, og ikke 
bare et ritual som foregår på siden.  

 - Leder, departement 

 



Fokus på kortsiktig innsparing framfor langsiktige 
omstillingsgevinster 
 

 

Jeg skulle ønske at jeg hadde fått beskjed 
om å lage en plan for å redusere budsjettet 
20 prosent over fire år. Det kunne vi fått til. 
Utfordringen nå er at det kommer plutselig 
og tilfeldig. I kombinasjonen med kutt fra 
Stortinget blir det hele blir så uforutsigbart. 
Departementet bruker oss ikke godt nok.  

 - Etatsleder 

 



Fagligheten settes under press  

 

 

Medieutviklingen har slått inn for fullt styrke. 
Et jag som ikke kan sammenlignes med 
hvordan det var for 10 år siden. 
Utspillskulturen er blitt veldig sentral, det gir 
utfordringer for langsiktighet og faglighet. 
Dette er jeg dypt bekymret for. 

 

 - Leder i departement 

 

 

 



Mangelfulle beslutningsgrunnlag 

Forutsetninger for vellykket gjennomføring

Anbefaling

Identifisere og beskrive virkninger

Alternative tiltak

Målformulering

Problembeskrivelse

Ikke besvart Delvis besvart Besvart i stor grad Besvart etter beste praksis



Utfordrende møte mellom fag, medier og politikk 

 

• Styringsprinsippene i Økonomiregelverket 
vs statsrådens konstitusjonelle ansvar  

 

• Mediene og opposisjonen krever raske 
svar og løsninger 

 

• Partiene går til valg på mer enn 
overordnete mål 

 

• Politiske problemer og 
samfunnsproblemer er ikke alltid identiske 

 

 

 



Lav toleranse for feil og risikotaking 

 

 

• Overdreven rapportering og kontroll i 
jakten på en feilfri forvaltning 

 

• Frykten for å gjøre feil kan overskygge 
lysten til å teste noe nytt 

 

• Manglende forståelse for at også 
statlige virksomheter må ta risiko 

 



Hvordan unngå detaljstyring? 

 

• Departementene må gjøre så godt de 
kan for å gi handlingsrom. 

 

• Virksomhetene må si ifra og invitere til 
dialog om styringen med 
departementet 

 

• God virksomhetsstyring og omforent 
risikotoleranse kan redusere behovet 
for detaljstyring 
 



 
• Forvaltningen har en plikt til å si ifra. 

Politiske føringer er ingen unnskyldning 

• Forsøk å få bredere mandat 

• Finnes det alternativer – legg dem inn. 
Utred i det minste ulike varianter av tiltaket 
dere har fått på bordet 

• Vær forberedt - ha utredninger og 
alternativer klare 

• Minn om hvorfor gode utredninger er så 
viktige 

 

 

 

Hvordan skape rom for bedre beslutningsgrunnlag? 



«Klem en byråkrat!» 

 

«Nye ministre skal snart få 

bryne seg på festbremsene i 

departementene. Takk og 

lov» 


